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Do natychmiastowego rozpowszechnienia – 17 lutego 2016 r. 

 
 
 

Osobista rejestracja od 17 do 28 lutego pod adresem 69 W. Washington St; od 29 lutego w 
placówkach wczesnego głosowania na terenie Chicago 

Możliwość osobistej rejestracji w okresie “Grace Period”  
 

 
Wyborcy, którzy nie zdążyli się zarejestrować do wtorku 16 lutego przez internet lub drogą 

korespondencyjną, mają możliwość osobistej rejestracji i głosowania do dnia prawyborów 15 marca 
w tzw. okresie “Grace Period”.  
 

W terminie od 17 do 28 lutego osobista rejestracja będzie oferowana w urzędzie Komisji 

Wyborczej pod adresem 69 W. Washington.  Od 29 lutego do 14 marca osobista rejestracja będzie 

dostępna w placówkach wczesnego głosowania na terenie miasta.  

 

W dniu prawyborów 15 marca, rejestracja będzie oferowana w placówkach do których 

wyborcy zostali przydzieleni do oddania głosu w ich okręgu wyborczym. 

 

Placówki i godziny otwarcia rejestracji w okresie “Grace Period” są wymienione tutaj. Od 

wyborców rejestrujących się w okresie “Grace Period” jest wymagane: (1) oddanie głosu w tym 

samym czasie (2) przedstawienie dwóch dokumentów tożsamości, co najmniej jeden z nich musi 

posiadać aktualny adres zamieszkania. Lista dozwolonych dokumentów.  

 
Zgodnie z nowym prawem, osoby w wieku 17 lat, które ukończą 18 lat przed lub w dniu 8 

listopada 2016 r., kwalifikują się do rejestracji i głosowania w PRAWYBORACH 15 marca, nawet 

jeżeli nie mają ukończonych 18 lat w dniu prawyborów. 

 

Aby zarejestrować się do głosowania, osoba musi być obywatelem Stanów Zjednoczonych, 

mieć ukończone 18 lat przed lub w dniu 8 listopada 2016 r. i mieszkać w swoim okręgu wyborczym 

(precinct) co najmniej 30 dni przed dniem wyborów. 

 

Wyborcy Chicago zarejestrowani pod aktualnym adresem zamieszkania, nie muszą się 

ponownie rejestrować.  Wyborcy mogą zweryfikować status swojej rejestracji używając systemu 

“Twoje Informacje Wyborcze” na stronie Komisji Wyborczej pod adresem chicagoelections.com. 
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